Infokrant…..(je)
Oktober 2015

Voorwoord
Beste spelers, ouders en supporters,
We zijn ondertussen 2 maanden bezig, de ploegen zijn gevormd, de trainers zijn
gekend, de conditie stijgt, de overwinningen stapelen zich op…..
Hoog tijd om een eerste balans op te maken, hoog tijd om jullie wat info te bezorgen
over het reilen en zeilen van FC Zemst.
Wat brengt de toekomst, wat staat er op de agenda, wat is nieuw, ……???
Hartveilige club – Automatische Externe Defibrillator ofte….. AED !!
Hopelijk hebben we dit ‘ding’ NOOIT nodig, hopelijk blijft hij aan de muur hangen
en roest hij stilletjes weg……..maar ……. je weet maar nooit, en daarom heeft de
club geïnvesteerd in een defibrillator, kostprijs € 1 800,-.
Hij hangt in het materiaalhok (ballenkot) aan de
kleedkamers.
Alle trainers en bestuursleden hebben
hiervan een sleutel, zodat zowel tijdens de trainingen als
tijdens de wedstrijden het ‘ding’ steeds beschikbaar is.
In de eerstvolgende weken krijgen alle trainers een
‘opleiding’ hierover.
Oproep aan de ouders:
Wie graag wil deelnemen aan zo’n opleiding, kan zich
kandidaat stellen. Stuur maar een email……. Zie verder!
Jeugdploegen, …… weetjes?......wat cijfers?
Hoeveel jeugdploegen heeft je club?
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Hoeveel leden zijn er?
Onderbouw
5 >< 5
U6
U7 Rood
U7 Geel
U7 Oranje
U8 Geel
U8 Rood
U8 Oranje
U9
85 spelers

Middenbouw
8 >< 8
U10 A
U10 B
U11
U12
U13

Bovenbouw
11 >< 11
U15
U17
U21

74 spelers

59 spelers

Andere
Young ladies
Dames
Reserven
Veteranen
1ste ploeg

77 spelers

Ploegen Geel, Rood en Oranje, tegenover ploegen A en B……. Wat is het verschil?
Geel, Rood en Oranje zijn ploegen waar we geen onderscheid maken tussen
spelertjes die balvaardiger zijn dan anderen, meer inzet tonen dan anderen of
technisch al verder staan dan anderen. Iedereen gelijk….. iedereen speelt ….. geen
verschil in indeling groepen……. FUN primeert !
Bij onze A en B ploegen doen we dit wel. Inzet, ploegspirit, aanwezigheid,
motivatie en technische bagage zijn hier belangrijker. Hier spelen we trouwens 8
tegen 8. De wil om te winnen, om te strijden, is in deze leeftijdscategorie sterk
aanwezig. INZET primeert !
FC Zemst is inderdaad ‘tof sjotten’….
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Infrastructuur
Onze vrijwilligers steken heel wat tijd in het onderhoud en de herstelling van onze
infrastructuur….. tijd kost hier, dankzij hun, geen geld….waarvoor onze oprechte
dank!!!
Maar de materialen spijtig genoeg wel…..
We geven u een idee wat we reeds dit seizoen gerealiseerd hebben:
Nieuwe grasmachine - € 10 000,
Vervanging lampen ‘veld 2’ - € 7 600,
AED – € 1 800,
Wat staat er nog op het programma?
Vervanging van de verwarmings- en warm water installatie voor de
kleedkamers - € 19 000,
Nieuwe website ……
We zagen en klagen niet, maar cijfers zeggen soms meer dan woorden…
En we zijn ‘terecht’ fier op onze accommodatie!
Sponsering?
Heb je een ‘eigen’ bedrijf?
Of is je werkgever een mogelijke ‘sponser’ kandidaat?
Laat het ons aub weten?
Wij hebben een zeer mooie sponserbrochure in mekaar geknutseld.
Vanaf een klein bedrag kan jij, je bedrijf of je werkgever reeds starten.
Interesse……. Stuur maar een email….. zie verder!
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Tapteams van de jeugdploegen op zaterdag!
Je hebt het waarschijnlijk al horen vallen, of je hebt
vorig jaar al eens meegewerkt in een tapploeg. Toch
nog wat info, en zeker voor onze nieuwe leden die
misschien niet weten wat het is.
De club vraagt 2 x per seizoen, van elke ploeg, om op een zaterdag (voor- of
namiddag) tijdens een thuiswedstrijd een tapteam te maken van de ouders,
grootouders, broer en/of zussen. Je zal zien dat dit superleuk is, en je bewijst er
je club een grote dienst mee? Doen dus……
Wil je weten wanneer het jullie beurt is, vraag het maar aan jullie trainer!
Een tapteam bestaat uit minstens 4 personen om de boel goed te laten draaien.
Kalender voor de volgende maanden…… Noteer alvast in je agenda !
Steak festijn op zaterdag 14 en zondag 15 november
Waar: Parochiezaal Zemst Centrum
Sinterklaasfeest op vrijdag 4 december
Waar: In de kantine
Voor: U6 tot/met U9
Kersttraining op vrijdag 18 december
Voor: alle ploegen, verkleden mag moet!
Voor de ouders is er Glühwein, jeneverbar, warme chocolademelk, …..
Iedereen op post, je steunt er je club mee en je zoon/dochter zal dit hééééél leuk
vinden! Of nog beter spreek af met je ganse ploeg en kom samen….!
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Jeugdbestuur
Wil je graag deel uitmaken van het jeugdbestuur?
Of wil je af en toe wel eens de handen uit de mouwen steken?
Of wil je wel eens iets samen organiseren?
Of wil je graag de rode duivels op groot scherm zien in de kantine….doe ons een
voorstel!
Hoe meer zielen, hoe meer vreugde….!
Wij vragen niet liever……. Vraag het aan de bestuursleden of stuur een mail
naar
secretariaat@zemst.be.

